Protokoll fört vid VLN styrelsesammanträde
Tid: 171005 18.00 – 20.30
Plats: Ordenshuset, Umeå Götarummet
Närvarande: Bertil Forsberg, Tina Engström, Björn Hansson, Carina Granberg, Kerstin Sjöström
och Margot Asplund.
Ej närvarande: Carl-Axel Hedström
Ann-Marie Lindgren (hade meddelat förhinder)
Vi började med att äta en lättare middag på Kafé Klöver.
§ 69

Öppnande
Ordförande Bertil Forsberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 70

Val av justeringsperson
Mötet utsåg Carina Granberg till att justera protokollet.

§ 71

Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.

§ 72

Protokoll från 170828
Protokollet från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.

§ 73

Rapport: Ansökan till VLL
Ordförande Bertil satte ihop ett förslag till ansökan som skickades ut till samtliga i
styrelsen för synpunkter. Efter att det lagts till en del utifrån dessa har ansökan
lämnats in till VLL

§ 74

Rapport: Träff om Sober Oktober och höstens aktiviteter
Det deltog ett 8 personer som representerade 8 olika organisationer. Det presenterades
ett 40-tal olika aktiviteter. Vissa av dessa är redan datumsatta och vissa planeras det
för. Björn markerar en del av aktiviteterna och lämnar till Åker Eriksson så att det
kommer in på VLN:s hemsida.
Resonerar om tidpunkten för denna planeringsträff och kommer fram till att det är
önskvärt att den kommer tidigare på året.

§ 75

Rapport: Folder och annat material till Rum i ditt hjärta
Rum i ditt hjärta var med vid Rockingrehab med Jan Johansen mfl. i Tegs kyrka.
Margot kollar upp väskorna med böcker och
- kompletterar med de böcker som fattas
- ev lägga till någon bok efter samråd med Jenny Berggren
- beställer 1000 foldrar i den utformning som varit tidigar

§ 76

Uppföljningskväll för konferensen ”En trygg uppväxt”
Tanken med träffen är att deltagarna ska delge varandra om vilka aktiviteter de haft på
hemmaplan. Sedan tidigare har det planerats att representanter för ”Familjelyftet” ska
delta. Det är osäkert om detta kan bli av. Det är ännu inte klart med lokal på NBV.
att
eftersom det har dragit ut på tiden är förslaget att hitta en em/kväll i
november v 45 alt 46 alt v 47.
att
som alternativ till NBV-lokalen kan vara Sveasalen i Ordenshuset.

§ 77

Konferens om medberoende och jobbet
Det är klart med Tony Boman att länsstyrelsen ska stå för hyran av lokal och förtäring
på konferensen. FBE-konsult är bokade sedan tidigare. Studenthälsan är inte
intresserade att delta som medarrangörer till detta. Mötet beslutar:
att
vi kör konferensen den 23 november 13-16.
att
vi vänder oss till de som är chef eller ansvarig för personalfrågor.
att
vi håller till i Naturvetarhuset Universitetet lokal N300. Lokalen är
bokad.
att
konferensen tar upp hur medberoende påverkar människor i arbetslivet.
att
vi skickar inbjudan via Region Västerbotten, Västerbottens
företagarförening, sprider via FB och ev nätverk för de som arbetar med
personalfrågor.
att
Bertil formulerar inbjudan.
att
Carina gör ett anmälningsformulär som man kommer åt via nätet.
att
benämna konferensen: ”Medberoende ur ett arbetsgivarperspektiv”.

§ 78

Må Bra festivalen 11 nov http://www.xn--mbrafestivalen-lib.se/startsida
Det är sedan tidigare beslutat att VLN ska delta på Må Bra festivalen den 11 nov på
Nolia. Björn, Margot, Bertil, Ann-Marie, Karl-Axel, Carina, Tina och Kerstin har
möjlighet att delta under dagen. Sedan tidigare är det beslutat att vi ska ha med ”Rum
i ditt hjärta” utställningen och aktiviteter runt ”Ge barnen en vit jul”. Miniseminariet
som tidigare planerats blir inte av eftersom det inte ryms i programmet på mässan.
Styrelsen beslutar vidare:
att
boka upp en helsida i Umeå Guidens festivalbilaga för 10 990 kr inkl
moms. Halva sidan annonserar VLN på och Blåbandet tar andra halvan.
VLN annonserar om ”Rum i ditt hjärta” och Ge barnen en vit jul” i
sin del av annonsen. Om även NBV annonserar på denna sida tar VLN
för givet att de står sin del av kostnaden för annonsen. Dessutom
kommer VLN att annonsera med en mindre annons för 1895 inkl. moms.
Den annonsen ska göra reklam för konferensen ”Medberoende ur ett
arbetsgivarperspektiv”.
att
göra tre frågor om böckerna i Rum i ditt hjärta och ha ”Ge barnen en vit
jul” skivor som pris. Tina sammanställer frågor och gör frågeformulär.
att
Ann-Marie, har via brev, lovat skickar inbjudan till festivalen via den
e-postlista och postadresser som hon har efter föregående års mässa.
att
göra en säljskylt för julskivan med uppgifter om betalningsalternativ.
Kerstin gör denna skylt samt ordnar bordsställ.
att
låna en boksnurra av Blåbandet för böckerna i Rum i ditt hjärta.

§ 79

Ge barnen en vit jul
- Material – för närvarande finns det ca 130 CD-skivor kvar.
- Kontakt med tidningarna – Margot tar kontakt med tidningarna angående
”annonspluggar” om Ge barnen en vit jul.
- Ann-Marie har sedan tidigare lovat komplettera etiketter till ljuslyktor och
tändsticksaskar. Carina köper 200 ljuslyktor på IKEA.

§ 80

Övriga rapporter/frågor
-

-

-

Hemsidan – Åke Eriksson deltar via telefon under denna punkt.
o Vi ska försöka bättra oss när det gäller att lämna in material till hemsidan.
o Resonerar om att försöka bredda VLN verksamhet så att den sprids mera i
hela länet. Planerar för att ha årsmötet 2018 i Ånäset.
Länssamrådsgruppen ANDT
o Björn och Ann-Marie deltog på ANDT-mötet 18/9
o Ewa-May Karlsson deltog och berättade om EU:s strategi i alkoholfrågor.
o Malin Wiktoreng är ny Brottsförebyggande samordnare på Länstyrelsen.
NBV erbjuder VLN att, utan kostnad, använda hela eller delar av deras
skyltfönster i deras lokal i Umeå, för att göra reklam för VLN och/eller VLN:s
aktiviteter. Björn pratar med de på NBV om att skylta om ”Ge barnen en vit jul” i
deras skyltfönster inför skyltsöndagen.
o NBV:s erbjudande om ”reklamplats” gäller VLN:s samtliga
medlemsorganisationer.

§ 81

Nästa styrelsesammanträde
Nästa styrelsemöte blir 8/11 kl 18.00. De som har möjlighet träffas kl 17.00 för att
tillsammans äta en enklare middag på Kafé Klöver.

§ 82

Avslutning
Ordförande Bertil tackade alla för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Bertil Forsberg
Ordförande

Kerstin Sjöström
Sekreterare

Carina Granberg
Justerare

